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ZA ROK 2O1O

t; Úouje o plnění příjmů a výdajů za rok20t0v tis.

Úaale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaŽeny v příloze č. 1 a jsou k nahiédnutí v půcovní dny na
obecním úřadě (výkazFIN 2-12) a na www.dobriv.rokycansko.cz

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k31.r2.20r0

% plnění
k upravené
mu
rozpočtu

Třída 1 -

daňové příimv
0

TŤída2 -
nedaňové příimv

0,65 0,65 0,02 J

lŤída 3
kapitálové
příimy

0

TŤída 4 - přijaté
dotace

197,35 + 501,82 699,r1 603,64 86,34

Příimv celkem 198 + 501,82 699,92 603,66 86,26
Třída 5 -běžné
výdaie

14s +377,67 522,6I 42I,47 80,64

Třída 6 -
kapitálové
výdaie

0 +246,60 246,60 l) 7) 5,16

VÝdaie celkem r4s +624,2I 169,21 434,73 56.44
Saldo:
Příimv - výdaie

53 -69,39 169,53

Třída 8 -
ťrnancování
(prostředky
minulých let)

-s3 69,39 -769,53

Financování
celkem

-53 69,392 -169,53

Přebytek (-)'
ztráta (+\

-769,53



2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně v tis.

Poskt'tovatel Učel Položka Rozpočet obdrženo o//llKUPK Dotace Dřevěný mobiliář 4222 120 120 100
prumy
celkem

120 r20

Dotace bude čerpána V loce 2011.

3) Příspěvky členských obcí v Kč

Poskytovatel oÍg. Uče1 Položka Cástka
Clenské
obce

7 Trhačky 4121 813,

Clenské
obce

8 cyklostezka SFDI 4221 16.056,-

Clenské
obce

9 manažet 2010 4121 45.691,-

Clenské
obce

10 členský příspěvek 4121 43.623,-

C1enské
obce

1i Aspida 4121 7? 7))

Clenské
obce

T2 členský II2010 4221 95.460,-

Clenské
obce

13 účetní 2010 4121 86.754,-

Clenské
obce

I4 cykloakce 2010 4121 27.997,-

Clenské
obce

84 projekt cyklotrasy 4221 9r.707 ,-

přtjmy
celkem

48r.163,-

4) Majetek DSO

Stav majetku obce k3I.12.2010 je uveden vpříloze č.2 (rozvaha), č.3 (výkaz zisků a
ztráty) a č. 4 (příloha účetní závěrky), které jsou knahlédnutí vpracov"í d"y na zdejším
obecním úřadě a na www.dobriv.rokycansko.cz



5) Zpráva o qisledku přezkoumání hospodaření DSo za rok201'0

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského uřadu Plzeňského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodaření uzemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu
18.10.2010 (dílčí přezkum) a22.2.201I (závěrečné práce, zpracování zprávy).

Závěr zpránryz
- byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ($10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420t2004 sb.);
- byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ($10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 sb.\
C4 porušení povinnosti nebo překročení působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy a C5 neodstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumání za předcházející roky
_ neuvádí se zjištěná rlzika dle $10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSo za rok 2010 je přílohou č.
5 kzávěrečnému účtu a je knahlédnutí vpracovní dny na zdejším obecním úřadě a na
www.dobriv.rokycansko.cz

Připomínky kzávěreěnému účtu DSo mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě ďo 14.5.201I
do 14,00 hod. na adresu obecní úřad Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív nebo ústně na
sněmu, kde bude závěrečný účet projednáván.

Jiří Hahner
předseda DSo HBPK

Dobrovolný svazek obcí
ll0Rt{! BER0ut{!{Á, P0v0Dí ítABAvY

ul. ltlÍru 1 7/l, 337 01 Bokycany
lC: 699 61 784 r'č. Z99

Vyvěšeno:
Sejmuto:

na elektronické úřední desce
vyvěšeno:
sejmuto:

podpis razitko:
















































































































